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Anexa Nr. 20: FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII 
CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE MEDIATOR ŞCOLAR 
ANTET 
Numărul fişei postului: ......................... 
Numele şi prenumele titularului: ................................ 
Perioada evaluată: ................................. 
Calificativul acordat: ............................ 

Domenii ale 
evaluării Criterii de performanţă 

Indicatori 
de 

performanţ
ă 

Puncta
j 

maxim

Punctaj 
autoevaluar

e 

Punctaj 
evaluare 

compartimen
t 

Punctaj 
Evaluar

e CA 

Validare 
consiliul 
profesora

l 
1. Proiectarea 
activităţii de 
mediator 
şcolar 

1.1. Fundamentarea proiectării 
activităţilor specifice funcţiei este 
realizată conform fişei postului. 
Stabileşte obiectivele şi durata 
activităţii în funcţie de specificul 
activităţii şi timpul disponibil. 

            

1.2. Strategiile de lucru sunt corect 
stabilite. 

            

1.3. Elaborează instrumente de 
lucru/proiectare. 

            

1.4. Foloseşte instrumentele TIC în 
proiectarea 
activităţilor/experienţelor derulate.

            

1.5. Proiectarea activităţii 
extracurriculare. 

            

    20         
2. Realizarea 
activităţii de 
mediator 
şcolar 

2.1. Organizarea şi dirijarea 
activităţilor planificate sunt 
realizate conform planificării. 

            

2.2. Utilizează materiale şi 
instrumente specifice, adecvate 
funcţiei. 

            

2.3. Monitorizează copiii de vârstă 
preşcolară şi de vârstă şcolară. 

            

2.4. Ajută la aplicarea practicilor 
incluzive în şcoală. 

            

2.5. Promovează limba, tradiţiile şi 
obiceiurile comunităţii în şcoală. 

            

    30         
3. Comunicare 
şi relaţionare 

3.1. Stabileşte modalităţile de 
comunicare: 
- Transmiterea corectă a 
informaţiei; 
- Medierea comunicării; 
- Stabilirea modelelor de 
colaborare ale şcolii cu familia, 
comunitatea locală, ONG-uri; 
- Consilierea familiilor 
dezavantajate privind rolul şi 
importanţa şcolarizării. 
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3.2. Transmite corect informaţia.             
3.3. Mediază comunicarea în 
cazuri de conflict din şcoală. 

            

3.4. Stabileşte modele de 
colaborare ale şcolii cu familia, 
comunitatea locală, ONG-uri. 

            

3.5. Consiliază familiile 
dezavantajate privind rolul şi 
importanţa şcolarizării. 

            

    20         
4. 
Managementu
l carierei şi al 
dezvoltării 
personale 

4.1. Identifică nevoile proprii de 
dezvoltare. 

            

4.2. Participă la activităţi/stagii de 
formare, cursuri de perfecţionare, 
manifestări ştiinţifice etc. 

            

4.3. Aplică 
cunoştinţele/abilităţile/competenţel
e dobândite. 

            

4.4. Integrarea şi utilizarea TIC.             
4.5. Manifestarea atitudinii morale 
şi civice (limbaj, ţinută, respect, 
comportament), respectarea şi 
promovarea deontologiei 
profesionale. 

            

    15         
5. Contribuţia 
la dezvoltarea 
instituţională 
şi la 
promovarea 
imaginii 
şcolii. 

5.1. Relaţionarea eficientă cu 
partenerii economici şi sociali. 

            

5.2. Gestionarea activităţilor 
practice în cadrul unor proiecte în 
parteneriat. 

            

5.3. Implicarea în activitatea 
specifică sistemului de asigurare a 
calităţii din instituţie. 

            

5.4. Promovarea sistemului de 
valori al unităţii la nivelul 
comunităţii. 

            

5.5. Facilitarea procesului de 
cunoaştere, înţelegere, însuşire şi 
respectare a regulilor sociale. 

            

5.6. Iniţierea şi derularea 
proiectelor şi parteneriatelor. 

            

    15         
TOTAL     100         
Data: 
Nume şi prenume: Semnături: 
Cadru didactic auxiliar evaluat:   
Responsabil compartiment:   
Director:   
Membrii CA:   


